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Mazzalves pamatskolas 
 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

Neretas novada Mazzalves pagastā  

 

 

01.09.2017. Nr. 2-9-2/3   

     

    Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, 

Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumu,  

Mazzalves pamatskolas nolikumu. 

 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka 

izglītojamo rīcību skolā un tās organizētajos pasākumos, izglītības procesa 

organizāciju, izglītojamo tiesības, pienākumus un atbildību par Noteikumu 

neievērošanu. 

1.2. Noteikumiem jāatrodas izglītības iestādē katram izglītojamajam pieejamā vietā. 

1.3. Evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību 

Mazzalves pamatskolā ir izvietoti sekojoši - 

1.3.1. katra stāva gaitenī redzamā vietā;  

1.3.2. pie tālruņiem skolotāju istabā un informātikas kabinetā. 

1.4. Skolā ienākošās nepiederošās personas un vecāki (aizbildņi) atļauju uzturēties skolā 

saņem mutiski pie administrācijas. 

1.5. Noteikumu ievērošana izglītojamajiem ir obligāta. 

 

2. Izglītības procesa organizācija 

 

2.1. Pamatojoties uz skolas Nolikumu, skolā ir noteikta 5 (pirmdiena - piektdiena) dienu 

darba nedēļa. 

2.2. Mācību stundas sākas pl. 8.45 un ir 40 minūtes garas. Starpbrīža ilgums ir 10 

minūtes. Pirmais pusdienu pārtraukums (30 min.) ir pēc 4.mācību stundas, otrais - 

pēc 5.mācību stundas. 

2.3. Skolā jāierodas savlaicīgi pirms pirmās mācību stundas (nodarbības) sākuma tīrā, 

kārtīgā apģērbā un apavos. Izglītojamajiem jāievēro higiēnas prasības. 

2.4. Izglītojamajiem virsdrēbes, cepures un ielas apavi jāatstāj garderobē klasei 

paredzētajā vietā. 
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2.5. Mācību stundas (nodarbības) un pulciņu nodarbības notiek pēc apstiprināta 

saraksta. Telpas, kurās notiek mācību stundas (nodarbības), ir norādītas attiecīgo 

stundu (nodarbību) sarakstā. 

2.6. Uz stundu tiek doti divi zvani: pirmais - 2 min. pirms stundas sākuma, otrais - 

stundas sākuma zvans. Stundai beidzoties, tiek dots viens zvans. 

2.7. Izglītojamajam līdz ar pirmo zvanu jādodas uz mācību (nodarbību) telpu un 

jāieņem sava darba vieta. Atstāt telpu drīkst tikai ar skolotāja atļauju. 

2.8. Katram mācību telpā ierādīta sava vieta, kuru bez mācību telpas vadītāja atļaujas 

nedrīkst mainīt. Mēbeļu izvietojumu mācību telpā bez mācību telpas vadītāja 

atļaujas nedrīkst mainīt. Izglītojamais ir materiāli atbildīgs par viņam ierādītā sola, 

krēsla un citu skolas materiālo vērtību saglabāšanu. 

2.9. Stundai (nodarbībai) beidzoties, izglītojamajam jāsagatavo mācību piederumi 

nākamajai stundai; ja nākamā mācību stunda ir citā mācību kabinetā, tad jāpaņem 

visas savas personīgās mantas, jāpāriet uz attiecīgo mācību kabinetu un jāsagatavo 

mācību piederumi nākamajai stundai (nodarbībai). 

2.10. Starpbrīžos izglītojamajiem vēlams atstāt klasi un uzturēties gaiteņos, atpūtas 

stūrīšos vai skolas pagalmā uz cietā seguma. Par kārtību skolā starpbrīžos atbild 

dežurējošais skolotājs, kurš dežurē pēc apstiprināta grafika, un dežurgrupa. 

2.11. Izglītojamajam starpbrīžos nedrīkst atstāt skolas teritoriju bez klases audzinātāja vai 

dežūrējošā skolotāja atļaujas. 

2.12. Izglītojamajam savas personīgās mantas (somas, tīkliņus u.c.) drīkst atstāt tikai 

garderobē, audzinātāja klasē vai telpā, kurā notiks nākamā mācību stunda 

(nodarbība). 

2.13. Pārģērbšanās telpas uz sporta nodarbību pirmās starpbrīža 5 min. izmanto tie 

izglītojamie, kuri pārģērbjas no sporta, otrās 5 min., tie izglītojamie, kuri pārģērbjas 

uz sportu. Citi izglītojamie šajā telpā atrasties nedrīkst. 

2.14. Skolā un tās teritorijā jāievēro kulturālas uzvedības normas, jāsveicina visi skolas 

darbinieki, kā arī skolā ienākušie cilvēki, jāpalīdz ienākušajam atrast vajadzīgo 

klasi, skolotāju u.c. 

2.15. Rupju vārdu lietošana, klaigāšana un skriešana pa skolu, biedru morālā un fiziskā 

aizskaršana un citas sabiedrībā nepieņemamas izdarības skolā nav pieļaujamas. 

2.16. Skolas telpās aizliegts izmantot individuālās audio ierīces, t.sk., mobilajos tālruņos 

iebūvētos mūzikas failu atskaņotājus. Mobilajiem tālruņiem mācību stundās, 

interešu izglītības nodarbību laikā, organizētajos pasākumos jābūt izslēgtiem. 

Mācību stundās elektroniskās ierīces drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju. 

Pārējā laikā skolas telpās mobilā tālruņa profila izvēlē jābūt klusuma režīmam. 

2.17. Skolā un tās teritorijā nedrīkst smēķēt, lietot alkoholu un citas apreibinošas 

(narkotiskās, toksiskās vai psihotropās) vielas. 

2.18. Ja tiek saņemta informācija vai ir pamatotas aizdomas par 4.21.1.punkta 

neievērošanu,  pedagogam skolas telpās ir tiesības pārbaudīt attiecīgā skolnieka 

personīgās mantas. 

2.19. Jebkurš uzdotais darbs jāveic kvalitatīvi, paveiktais jāatrāda darba devējam, 

jāsakārto un jānoliek paredzētajā vietā iedotais inventārs un darba rīki. 

2.20. Skola materiāli neatbild par personīgajām mantām, kuras atstātas skolā bez 

īpašnieka uzraudzības. 

2.21. Skolā stingri jāievēro ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības noteikumi, 

ķīmijas, fizikas, informātikas, mājturības, sporta kabinetu (mācību, nodarbību 

telpu) iekšējās kārtības noteikumi un drošības tehnikas noteikumi. 

2.22. Attaisnotu mācību stundu kavējumu gadījumā tie jāapstiprina ar atbilstošu vecāku 

vai ģimenes ārsta izsniegtu dokumentu. 
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3. Izglītojamo tiesības - 

 

3.1. uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 

ieguvi; 

3.2. mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 

neaizskarot citu personu cieņu un godu; 

3.3. iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības 

iestādes telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas 

objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo 

literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt 

bibliotekāros un informācijas pakalpojumus; 

3.4. saņemt pabalstus, atlaides, kā arī dotācijas, izmantojot sabiedrisko transportu, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un cita veida materiālo palīdzību; 

3.5. saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par veselības 

aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā profilaktisko apskašu 

programmā ietvertās profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību izglītības iestādē 

un tās organizētajos pasākumos; 

3.6. piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē; 

3.7. uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē; 

3.8. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos; 

3.9. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

4. Izglītojamo pienākumi - 

 

4.1. apgūt pamatizglītības programmu; 

4.2. ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu 

rīcību nediskreditēt izglītības iestādi; 

4.3. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts 

simboliem un valodu; 

4.4. ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses; 

4.5. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; 

4.6. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību; 

4.7. būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās; 

4.8. apzinīgi mācīties un sistemātiski gatavoties mācību stundām un nodarbībām;  

4.9. būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un iestādes 

viesiem;  

4.10. uzturēt labā kārtībā koplietošanas un mācību telpas;  

4.11. saudzīgi izturēties pret skolas īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis 

materiālos zaudējumus, vecākiem atlīdzināt tos;  

4.12. rūpēties par savu veselību, tajā skaitā ievērot personīgo higiēnu;  

4.13. ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās 

(piemēram, tualetēs, dušās);  

4.14. izpildīt skolas darbinieku likumīgās prasības;  

4.15. ievērot drošības noteikumus iestādē un ārpus tās;  

4.16. nekavējoties informēt skolas darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā 

saskata draudus savai vai citu personu drošībai;  

4.17. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot skolas darbiniekam(kiem)  

un izpildīt viņa(u) norādījumus;  
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4.18. atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā, svētkos 

ierasties svētku apģērbā; 

4.19. piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā. Ievērot Mazzalves 

pamatskolas Nolikuma prasības un šos Noteikumus. 

4.20. Izglītojamajam izglītības iestādē un tās teritorijā ir aizliegts - 

4.20.1. glabāt šādus priekšmetus -   

4.20.1.1. visu veidu ieroči (aukstie, šaujamie, gāzes ieroči) un asi 

priekšmeti; 

4.20.1.2. ugunsnedroši priekšmeti, spridzekļi, indīgas vielas; 

4.20.1.3. sērkociņi, šķiltavas, tabakas izstrādājumi;  

4.20.1.4. pornogrāfiska rakstura literatūra, fotogrāfijas, zīmējumi;  

4.20.1.5. alkohols, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.  

4.20.2. smēķēt, lietot alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas 

apreibinošas vielas;  

4.20.3. atteikties izpildīt skolas darbinieku likumīgās prasības;  

4.20.4. stundu un nodarbību laikā trokšņot, traucēt pārējos bērnus un darbiniekus;  

4.20.5. atņemt personai mantu;  

4.20.6. spēlēt spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu no izglītojamiem,  

4.20.7. lietot necenzētus vārdus;  

4.20.8. bojāt svešu mantu;  

4.20.9. satikties ar nepiederošām personām, saņemot no tām vai nododot tām 

dažādus priekšmetus, produktus, vielas;  

4.20.10. izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas 

(izņemot vietas, kur tas ir atļauts).  

 

5. Pamudinājumu un apbalvojumu sistēma 

 

5.1. Par labiem sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs, sacensībās, konkursos 

u.c., aktīvu sabiedrisko darbu izglītojamo apbalvo ar - 

5.1.1. atzinību (ar direktora rīkojumu) ; 

5.1.2. balvu (par īpašiem panākumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās vai aktīvu sabiedrisko darbu u.c.). 

5.2. Par atsaucību, savlaicīgu un labu ikdienas pienākumu, norīkojumu un lūgumu 

izpildi, par aktīvu sabiedrisko darbību, par iniciatīvu u.tml. izglītojamais vienmēr 

pelnījis uzslavu, to mutiski vai rakstiski izglītojamā dienasgrāmatā izdara klases 

audzinātājs, skolotājs vai darbinieks, kas to uzskata par nepieciešamu. 

 

Līmenis Amatpersona Kārtība, kādā izskata 

izglītojamā 

apbalvošanu 

Iespējamā rīcība 

    

1 Priekšmeta 

skolotājs 

Uzslava 

Mutiska pateicība 

Ieraksti dienasgrāmatās 

Pateicība vecākiem 

Pateicības, atzinības māc. 

priekšmetā 

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 

2 Klases 

audzinātājs 

Uzslava 

Mutiska pateicība 

Ieraksti dienasgrāmatās 

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 
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Pateicība vecākiem 

Atzinības vēstule 

3 Direktors Vienu reizi nedēļā 

organizatoriskajā skolas sapulcē 

izsniedz atzinības par 

sasniegumiem mācību darbā, 

olimpiādēs, sportā, ārpusklases 

darbā. 

Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju 

sveikšana 

Sportā - atzinības raksti u.c. 

apbalvojumi 

Labāko izglītojamo - olimpiāžu 

uzvarētāju, viņu skolotāju un 

vecāku svinīga pieņemšana pie 

direktora. Skolas iespēju 

izmantošana materiālo balvu 

piešķiršanai 

Rosina augstākiem pagasta 

apbalvojumiem 

4 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

Atzinības rakstu piešķiršana, 

Ieraksti pagasta Goda grāmatā 

Rosina pašvaldību apbalvot: 

1. Uzvarētājus olimpiādēs - 

Pēdējā zvanā 

2. Izlaidumā - labākos 

absolventus 

3. Īpašos gadījumos 

 

6. Izglītojamo drošība skolā un tās teritorijā 

 

6.1. Izglītojamais, kurš cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, 

nekavējoties informē jebkuru skolas darbinieku, vajadzības gadījumā lūdz 

palīdzību. 

6.2. Situāciju, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, 

nekavējoties risina pedagoģiskais darbinieks, kurš to ir konstatējis vai saņēmis 

ziņojumu par to, nepieciešamības gadījumā pieaicinot klases audzinātāju, 

dežurskolotāju, un par notikušo informē skolas direktoru, kurš izvērtē situāciju un 

nepieciešamības gadījumā jautājuma risināšanā iesaista pašvaldības sociālo 

dienestu, starpinstitucionālo komisiju, valsts policiju. Klases audzinātājs par fizisku 

vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo ziņo cietušā un vainīgā izglītojamā 

vecākiem. Turpmāko sadarbību ar izglītojamo, vecākiem, pedagogiem nosaka 

direktors atbilstoši situācijai, vajadzības gadījumā iesaistot nepieciešamās 

pašvaldības un valsts institūcijas. 

 

 

7. Atbildība par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

 

7.1. Par izglītojamā galvenā pienākuma apzinātu nepildīšanu, nemācīšanos un mācību 

stundu neattaisnotiem kavējumiem - 

7.1.1. mutisks aizrādījums, piezīme; 

7.1.2. ziņojums vecākiem; 

7.1.3. rājiens (ar direktora rīkojumu); 

7.1.4. ziņojums pagasttiesai; 
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7.1.5. ziņojums administratīvajai komisijai. 

7.2. Par izglītojamā pienākumu neievērošanu - 

7.2.1. mutisks aizrādījums; 

7.2.2. piezīme; 

7.2.3. ziņojums vecākiem; 

7.2.4. rājiens (ar direktora rīkojumu). 

7.3. Par skolas īpašuma bojāšanu, par zaudējumu, kas izglītojamā vainas dēļ nodarīts 

skolai, izglītojamais ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs. Par nodarījumu 

izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu. Materiālo zaudējumu gadījumā tiek 

sastādīts akts, kurā norādīti zaudējumu rašanās apstākļi, kā arī sabojātā priekšmeta 

vērtība, un sastādītais akts un izglītojamā rakstiskais paskaidrojums tiek iesniegts 

Neretas novada pašvaldības administratīvajai komisijai. 

7.4. Par 22., 23., 25.,58.punkta neievērošanu - 

7.4.1. mutiska aizrādījums; 

7.4.2. piezīme dienasgrāmatā; 

7.4.3. ziņojums vecākiem; 

7.4.4. rājiens (direktora rīkojums); 

7.4.5. ziņojums pagasta administratīvajai komisijai; 

7.4.6. ziņojums policijai. 

7.5. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola 

lietošanu, skola ziņo vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai. 

7.6. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli 

sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 

7.7. Izglītojamā pārkāpumu fiksēšanas un vecāku informēšanas noteikumi - 

 

Līmenis Amatpersona Kārtība, kādā izskata 

izglītojamajam 

pienākumu nepildīšanu 

Iespējamā rīcība 

    

1 Priekšmeta 

skolotājs 

Mutisks aizrādījums 

Individuālas pārrunas 

Priekšmeta skolotājs rakstiski 

iesniedz ziņojumu klases 

audzinātājam 

Ieraksts izglītojamā 

dienasgrāmatā 

2 Klases 

audzinātājs 

Individuālas pārrunas 

Pārrunas klases kolektīvā 

Ieraksti dienasgrāmatā 

Audzinātāja dienasgrāmatā 

Ieraksti dienasgrāmatā 

Rakstisks ziņojums vecākiem 

(dienasgrāmatā, vēstule) 

Saruna klātienē - klases 

audzinātājs + priekšmeta 

skolotājs + vecāks 

Rosina protokolētajām sarunām 

3 Direktors Protokolētā saruna 

Jautājumu izskata pašpārvaldē 

Jautājumu izskata pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

Jautājumu izskata pie direktora 

kopā ar klases audzinātāju vai 

priekšmeta skolotāju un 

izglītojamā vecākiem 

Rakstiski protokolēts 

pārkāpums un lēmums (ieraksts 

glabājas protokolēto sarunu 

grāmatā) Līguma noslēgšana 

starp skolu, izglītojamo un viņa 

vecākiem par konkrēti veicamo 

darbību un lēmuma izpildi 
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4 Pedagoģiskās 

padomes sēde 

Izskata jautājumu un ierosina 

izskatīšanai pašvaldības 

bāriņtiesā 

 

Rakstiski protokolēts pārkāpums un 

lēmums (ped. padomes sēžu  

protokolos un izglītojamā  

personas lietā) 

 

8. Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem un 

drošības instrukcijām 

 

8.1. Iesniedzot bērna dokumentus uzņemšanai skolā, skolas direktors iepazīstina 

vecākus ar Iekšējās kārtības noteikumiem un Kārtību par izglītojamo sūdzību 

iesniegšanu un izskatīšanu. Ja pieņemti Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos vai 

tiek pieņemti jauni Iekšējās kārtības noteikumi, klases audzinātājs iepazīstina savas 

klases izglītojamo vecākus ar Iekšējās kārtības noteikumiem ne vēlāk kā 1 mēnesi 

pēc jaunu Noteikumu vai Grozījumu stāšanās spēkā. Par Noteikumu pārrunāšanas 

faktu klases audzinātājs veic ierakstu klases žurnālā, pēc iepazīšanās ar 

Noteikumiem izglītojamo vecāki to apliecina ar attiecīgu ierakstu, norādot 

iepazīstināšanas datumu. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti pēc 

papildus vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija.  

8.2. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar Iekšējās kārtības noteikumiem katra 

mācību gada 1.skolas dienā un II semestra pirmajā mācību dienā. Iekšējās kārtības 

noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti pēc papildus vajadzības, ja radusies iekšējās 

kārtības pārkāpumu situācija. Par Noteikumu pārrunāšanas faktu klases audzinātājs 

veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Ja 

izglītojamais ar Iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināts atsevišķi no klases, 

par iepazīstināšanu viņš parakstās klases žurnālā un norāda iepazīstināšanas 

datumu. 

8.3. Katra mācību gada pirmajā sporta stundā vai sporta nodarbībā un II semestra 

pirmajā sporta stundā vai nodarbībā un vajadzības gadījumos - pēc 

nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā pirms sporta sacensībām sporta 

skolotājs izglītojamos iepazīstina ar drošības instrukciju sporta sacensībās un 

nodarbībās. Par drošības instrukcijas noklausīšanās faktu sporta skolotājs veic 

ierakstu klases žurnālā, norādot drošības instrukcijas nosaukumu, izglītojamiem 

parakstās par to ievērošanu. Ja izglītojamais tiek instruēts atsevišķi no klases, viņš 

parakstās klases žurnālā un norāda iepazīstināšanas datumu. Atsevišķos gadījumos, 

kad sporta sacensībās vai nodarbībās piedalās izglītojamie ne pēc klašu principa, 

sporta skolotājs vai sporta nodarbību vadītājs instruē izglītojamos par drošību 

sporta sacensībās vai sporta nodarbībās, iepazīstināšanu ar drošības instrukciju 

reģistrē atsevišķā veidlapā vai nodarbību žurnālā, norādot izglītojamā, kurš 

instruēts, vārdu, uzvārdu, drošības instrukcijas nosaukumu, datumu, kad tā veikta. 

Pēc iepazīšanās ar drošības instrukciju izglītojamais to apliecina ar parakstu. 

8.4. Mājturības, sporta, ķīmijas, fizikas un informātikas skolotājs iepazīstina ar kārtības 

noteikumiem kabinetā I un II semestra pirmās mācību stundas laikā un katru reizi 

pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un 

veselību. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības instrukciju reģistrē klases vai 

grupas žurnālā, norādot drošības instrukcijas nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar 

drošības instrukciju izglītojamais to apliecina ar parakstu. Ja izglītojamais tiek 

instruēts atsevišķi no klases, viņš parakstās klases žurnālā un norāda 

iepazīstināšanas datumu. 

8.5. Katra mācību gada pirmajā skolas dienā un II semestra pirmajā audzinātāja stundā 

un vajadzības gadījumos - pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā pirms 
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masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs izglītojamos iepazīstina ar 

drošības instrukciju masu pasākumos. Par drošības instrukcijas noklausīšanās faktu 

klases audzinātājs veic ierakstu klases žurnālā, norādot drošības instrukcijas 

nosaukumu, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Atsevišķos gadījumos, kad 

pasākumā piedalās izglītojamie ne pēc klašu principa, atbildīgā persona par masu 

pasākuma organizēšanu instruē izglītojamos par drošību masu pasākumā, 

iepazīstināšanu ar drošības instrukciju reģistrē atsevišķā veidlapā, norādot 

izglītojamā, kurš instruēts, vārdu, uzvārdu, drošības instrukcijas nosaukumu, 

datumu, kad tā veikta. Pēc iepazīšanās ar drošības instrukciju izglītojamais to 

apliecina ar parakstu. Ja izglītojamais tiek instruēts atsevišķi no klases, viņš 

parakstās klases žurnālā un norāda iepazīstināšanas datumu. 

8.6. Pirms došanās ekskursijā/pārgājienā grupas vadītājs (atbildīgais par ekskursiju / 

pārgājienu) izglītojamos iepazīstina ar drošības instrukciju ekskursijā / pārgājienā. 

Par drošības instrukcijas noklausīšanās faktu klases audzinātājs (ja ekskursijā / 

pārgājienā dodas kāda konkrēta klase) veic ierakstu klases žurnālā, norādot drošības 

instrukcijas nosaukumu, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Gadījumos, kad 

pasākumā piedalās izglītojamie ne pēc klašu principa, atbildīgā persona par 

ekskursiju/pārgājienu instruē izglītojamos par ekskursijā/pārgājienā, iepazīstināšanu 

ar drošības instrukciju reģistrē atsevišķā veidlapā (Pielikums Nr.1), Pēc iepazīšanās 

ar drošības instrukciju izglītojamais to apliecina ar parakstu. 

8.7. Par pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamos informē klases audzinātājs sadarbībā 

ar pagasta ārsti vai citu pieaicinātu profesionālu personu ne retāk kā vienu reizi 

gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, 

izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Ja izglītojamais tiek instruēts atsevišķi no 

klases, viņš parakstās klases žurnālā un norāda iepazīstināšanas datumu. 

8.8. Par ugunsdrošību izglītojamos informē klases audzinātājs vai kāda profesionāla 

amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu 

skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Ja 

izglītojamais tiek instruēts atsevišķi no klases, viņš parakstās klases žurnālā un 

norāda iepazīstināšanas datumu. 

8.9. Ne retāk kā reizi gadā klases audzinātājs vai kāda klases audzinātāja pieaicināta 

profesionāla amatpersona izglītojamos iepazīstina ar elektrodrošības instrukciju. 

Iepazīstināšanu ar drošības instrukciju reģistrē klases vai grupas žurnālā, norādot 

drošības instrukcijas nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar drošības instrukciju 

izglītojamais to apliecina ar parakstu. Ja izglītojamais tiek instruēts atsevišķi no 

klases, viņš parakstās klases žurnālā un norāda iepazīstināšanas datumu. 

8.10. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamos drošības instrukcijās klases audzinātājs 

iekļauj informāciju - 

8.10.1. par rīcību ekstremālās situācijās; 

8.10.2. par rīcību nestandarta situācijās; 

8.10.3. par ceļu satiksmes drošību; 

8.10.4. par drošību uz ledus; 

8.10.5. par drošību uz ūdens; 

8.10.6. par personas higiēnu un darba higiēnu; 

8.10.7. par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus; 

8.10.8. par Kārtību par izglītojamo sūdzību iesniegšanu un izskatīšanu. 

8.11. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā, 

izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 
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9. Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos 

 

9.1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors, skolēnu 

padome, pedagoģiskā padome, skolas padome un skolas dibinātājs. 

9.2. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina direktors ar rīkojumu. 

 

Mazzalves pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumu projekts 

apspriests un akceptēts apstiprināšanai Mazzalves pamatskolas 

SKOLAS PADOMES sēdē 01.09.2017. 

 

 

 

Direktors  A.Miezītis 

 

 

SASKAŅOTS   

Mazzalves pamatskolas 

padomes priekšsēdētājs 

01.09.2017.                                                                              

                                                    

A.Zariņš 

 

 


